
 
Notulen van de plenaire vergadering (41) 

Datum en tijd: 23 juni 2017 15:00-17:00 

Locatie: REC C3.04 

 

Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Ilvy van der Steen, Farah 

Ouazizi, Bing Gagliardi, Dirkje Schoon, Racquelle Bannink, Sacha Palies, Sophie van 

Gentevoort, Sam Selling. 

 

Afwezig: Isene Boudrie. 

 

1. Opening  

Aldert opent de vergadering om 15:03. 

2. Post 

• 20/06 Hotze Lont: REMINDER: uitnodiging informatiebijeenkomst 

opleidingscommissies 27 juni Doelenzaal 15.00-17.00 uur. 

3. Vaststellen notulen PV 40 

De notulen zijn vastgesteld. 

4. Actielijst 

20170413-6: Iedereen kopieert de stukjes uit de afgelopen OC mails die betrekking hebben 

op zijn/haar dossiers in apart dossier document op de Drive, zodat dossierhouders weten wat 

er speelt op gebied van dat dossier in alle OC's. Zorg dat je een apart mapje hebt in je drive-

mapje van je dossier. Misschien moeten we eens inventariseren of dit gebeurt. Isene? 

20161122-10: De FSR maakt afspraken over wie er bereikbaar zijn in de zomer en laat dit 

voor de zomer aan het faculteitsbureau weten. Iedereen vult het schema in de drive in voor 1 

juni! Er komt een mail over de procedure. 

20170517-10: Racquelle maakt een AS mapje met informatie over haar verdeling van uren en 

het contract van de opnames. 

20170608-2: Aldert schrijft een vergaderstuk over studiesuccesmaatregelen op de FMG. 

20170616-1: PR verspreidt de vacature voor ASVA voorzitter. 

20170616-2: Sacha pakt de mail ‘Handreiking Opleidingscommissies Feedbackronde’ op. 

20170616-3: Ilvy mailt Tom Zeeuwe over zijn contactformulier 

‘Vakaanmelding/herinschrijving’ terug. 

20170616-4: O&R bespreekt de reactie van het CvB op de brief Mental Health. 

20170616-5: Farah en Eva mailen Thijmen omtrent duurzaamheid.  

20170616-7: Aldert zoekt in het rapport van Babeliowsky uit of het operationeel overleg met 

opleidings- én onderwijsdirecteuren is.  

20170616-8: Aldert mailt de voorzitters van de FSR FEB en FSR FdR over de bevindingen 

van de FSR FMG over de kosten van het Summerfestival. 



 

5. Mededelingen 

Isene heeft Farah gemachtigd. Sacha is later en heeft tot die tijd Aldert gemachtigd.  

6. Vaststellen agenda 

BSA wordt op de agenda naar voren gehaald. Vakevaluaties wordt van de agenda verwijderd. 

De agenda is vastgesteld.  

7. Update voorzitter  

Geen. 

8. Update G&T 

Honours: We hebben de brief besproken, De inhoud was over het algemeen prima en we 

hebben ook nog verbeteringen betreffende de vorm aangestipt. 

Studentassistenten: de afspraak met Michel Telkamp betreffende P&O ging niet door, wordt 

een lastig verhaal. 

9. Update O&R 

Campusoverleg: we hebben het over de structuur van het campusoverleg gehad. Tijdens het 

'overleg toekomst campusoverleg' is naar voren gekomen dat wij graag een continuatie willen 

maar dat het dan een gebruikersraad wordt, met verschillende afgevaardigden van 

studentenorganisaties en medewerkers. Deze geeft dan feedback etc. op plannen van de 

(centrale) programmagroep en kan zelf met ideeën en klachten komen. Details moeten nog 

uitgewerkt wordt. Voor details kan je Sacha aanspreken, deze credits moeten naar hem 

#shoutout.  

 

Evaluatie: we hebben nog beetje geëvalueerd, aangezien we niet veel meer te bespreken 

hebben. Volgende week is het nog niet zeker of de cv doorgaat. 

10. Update afgevaardigde 

- D&D: de CSR gaat nog als laatste voor D&D op de OV het bestuursmodel bespreken en dan 

of dit niet versoepeld kan worden. Maar dit wordt nu waarschijnlijk een samenvatting van alle 

D&D dingen, dat hebben we ook bij Studiesucces gedaan en dat werkte erg aardig. 

- BSA: de CSR is bezig met een brief omtrent het BSA. Annabel doet dit. En we zijn anti en 

de brief gaat er binnenkort uit.  

- Numerus fixus KI: voor Kunstmatige Intelligentie, stuk was nog beeldvormend, hier zit niet 

een verengelsing grondslag achter. Ze moeten 'klein' blijven en ze kunnen niet groeien. Wel 

een discussie over wat KI zo exceptioneel maakt. 

- Numerus Fixi op de FEB: we hebben negatief geadviseerd. Want we zijn boos dat ze eerst 

de bachelor overal gaan promoten en dat ze dan op z'n gat vallen. Dan moeten ze maar op hun 

gat vallen. Dat is ongeveer de mening van de CSR. 

- Numerus Fixus Psychologie: Men vond het belangrijk dat je met een VWO examen 

toegelaten kon worden (zonder nog een extra test) en hadden nog veel kritiek, en vonden veel 

zaken nog slecht beargumenteerd. Uiteindelijk is er wel positief geadviseerd. Hier hebben ik 

ook een kwalijk steentje aan bij gedragen. Sorry. 



 

- Opleidingscommissies: er is een handreiking en die wordt rondgestuurd. Daar is het ook aan 

de FSR'n om daar kritiek op de geven. 

- Flexstuderen:   De afgevaardigden informeren de OC’s van de opleidingen die meedoen aan 

de pilot flexstuderen over de mogelijkheid om, indien gewenst, te besluiten volgend 

collegejaar de opleiding niet open te stellen voor nieuwe aanmeldingen. 

- Universiteitsbibliotheek: de UB krijgt een nieuwe locatie, dit wordt Scenario A, dus: 'In de 

A-variant komt de UB in de Tweede Chirurgische kliniek en het Zusterhuis. De 

Oudemanhuispoort wordt in dit scenario gebruikt voor grote collegezalen van de FGw en 

werkplekken. In de overige panden op de campus wordt er op de onderste verdiepingen 

voorzien in onderwijszalen.' De CSR is 'gematigd' positief. Deze heeft wel een grote nutteloze 

koepel.  

- Numerus Fixi (algemeen): Het instellen van numerus fixi zal in combinatie met het 

Strategisch Kader Internationalisering tijdens de Overlegvergadering worden besproken. Er 

zal een taalbeleid worden opgesteld waarin ook beleid ten aanzien van het instellen van 

fixusopleidingen worden meegenomen. We gaan voorstellen om bij ‘normale’ numerus 

fixusaanvragen eerst de OC’s en FSR’en om advies te vragen, zoals nu over het algemeen de 

praktijk is. 

- Onderwijsdirecteuren: We gaan onze zorgen uiten over de OWI's op machtige plekjes in de 

U(vA/CO). Hier moeten we wel voorzichtig mee zijn, en wellicht twee OV's over doen. We 

hebben ook als argument (beetje gestolen van Arne Brentjes) dat er een kenniscentrum mist, 

en dat dit elders ook kan worden opgezet en dat OWI's deze functie niet moeten vervullen. 

- GV: ik kom later op de PV omdat we gaan GV'n over de kaderbrief. Ik ga jullie dan 

daarover een update geven.  

11. Update PR  

20160623-1: Jorrit stuurt een datumprikker voor PV in de inwerkweek.  

Laatste PR Vergadering: deze vond afgelopen week plaats. Hierin hebben we de tips/tops 

besproken van de taakgroep. Deze worden ook geplaatst in witboek 2.0. Verder hebben we 

afspraken gemaakt wat betreft de website (up-to-date wat betreft dossiers) en over de laatste 

Facebookposts in de vakantie.  

 

Facebook: de laatste Facebookpost wordt op vrijdag 30 juni geplaatst. We willen een mini 

filmpje maken met verschillende foto's van afgelopen jaar. Stuur daarom zoveel mogelijk 

foto's naar mij!  

 

Vakantieafspraak: In de vakantie wordt er niets op Facebook geplaatst, tenzij er nog 

spannende dingen gebeuren die noodzakelijk zijn om te delen. De mail wordt in de gaten 

gehouden in de vakantie.  

Taakgroep overdracht: 

De cursussen voor de nieuwe raadsleden worden nu ingekocht door de taakgroep. 

Vergaderen, vergaderstukken, Belbin en teambuilding worden sowieso ingekocht. Farah 



 

vraagt of de raad ook interesse heeft in het bijboeken van een professionele teambuilding 

training en vraagt de raadsleden ideeën naar de taakgroep te mailen. 

12. Onderwerp 1: BSA 

Inhoudelijk vinden de raadsleden de brief van de CSR goed, ze hebben nog wel en paar kleine 

opmerkingen om sommige punten te verduidelijken. Taalkundig is er nog werk aan nodig.  

BSA afschaffen kan helaas niet door wet. Bing pleit om een concreet voorstel in de brief op te 

nemen, meer dan een evaluatie. In de brief moet duidelijk staan welke rol medezeggenschap 

heeft met betrekking tot het BSA. Bing wil een toezegging dat het traject BSA en 

medezeggenschap wordt verbeterd en dat de medezeggenschap een adviesrecht hierop krijgt.  

De FSR neigt naar het ondertekenen van de brief na de wijzigingen die zojuist zijn besproken. 

Sommige raadsleden twijfelen om hoe de brief er nu uit ziet en nog onduidelijk is of de door 

de FSR gewenste toezegging erin komt. Wel denkt de FSR dat het goed is dat er een gesprek 

komt met het CvB over het BSA. 

De FSR FMG '16-'17 besluit per acclamatie in te stemmen met het ondertekenen van het 

ongevraagde advies BSA van de CSR naar het CvB.  

13. Onderwerp 2: Honours 

Er is nog onduidelijkheid over de brief. Iedereen heeft nu opmerkingen gegeven. In de cv was 

iedereen het inhoudelijk eens met de brief. De raad is inhoudelijk akkoord met de brief en 

heeft vooral een aantal taalkundige opmerkingen.  

De raadsleden willen dat de brief voor het ondertekenen nog eens langs de PV komt. Velen 

willen nu willen ze nog niet instemmen omdat er nog zoveel onduidelijk is door alle 

opmerkingen van de FSR’en. Het is nu al een andere brief dan waar FSR vorige week mee 

ingestemd heeft.  

De brief kan i.v.m. tijdsdruk niet nogmaals langs de PV. Sophie stelt voor dat de FSR haar en 

Sam mandateren om de brief door te lezen en te bepalen of de FSR tekent.  

Proces: de raadsleden besluiten dat de brief nog eens langs de cv G&T gaat en geeft hen het 

mandaat om te besluiten of de FSR FMG ondertekent. Sophie bespreekt dit met Pim.  

14. Onderwerp 4: Verslag OWI-overleg 

Het is helder voor de raadsleden. 

15. Onderwerp 5: Kaderbrief 

Dit stuk is ter informatie aan de raad gestuurd. De cyclus rondom de begroting gaat 

veranderen. De CSR krijgt instemming op kaderbrief, niet meer op begroting. Ligt hierin wel 

deels besloten hoe de begroting eruit komt te zien. Het adviesrecht van de FSR op de 

begroting blijft wel bestaan. De CSR kan nu dus niet het advies van de FSR’en meer 

meenemen in de instemming op de begroting. Hierdoor heeft de FSR minder poot om op te 

staan, aangezien hij alleen kan adviseren. De nieuwe raad krijgt ook te maken met de wet 

studievoorschot. 



 

De regels zijn veranderd door de moeite van de CSR om met begroting instemmen. De CSR is 

kritisch over de verandering.  

16. Onderwerp 6: Handreiking OC’s 

Dit is nog een concept versie van de handreiking. De raad bespreekt nog een paar kleine 

inhoudelijke punten. Sacha zal de opmerkingen verwerken. 

Pagina 16: Curriculumaanpassing, OC moet betrokken worden.  

Pagina 31: OC kan budget aanvragen voor vakevaluaties: ligt bij faculteit. Moet dus worden 

opgenomen in de begroting. De volgende FSR moet er even op letten dat dit gebeurt.  

17. Aandachtspunten voor centraal  

Geen. Het CSR reces is 10 juli t/m 20 augustus. 

18. W.v.t.t.k. 

20170623-2: Jorrit schrijft een vergaderstuk over voertaal medezeggenschap. 

20170623-3: Aldert schrijft een vergaderstuk over overlappend instemmingsrecht OC-FSR. 

Aldert heeft 4 juli gesprek met alle voorzitters en deel CvB. Zij zullen het hebben over de 

voertaal van de medezeggenschap. Aldert schrijft hier een vergaderstuk over. Iedereen denkt 

er over na. 

Overlap instemmingsrecht OC-FSR 

Dit komt in WIM aan bod maar ook in de FSR. Volgende week komt er een vergaderstuk. 

19. Rondvraag en sluiting 

20170623-4: Sacha en/of Aldert kijken naar het overzetten van het FSR archief naar de P-

schijf.  

20170623-5: Aldert geeft zichzelf en Eva op voor de Informatiebijeenkomst OC's. 

Blended Learning: Ilvy en Bing hebben een uitnodiging gekregen van de decaan voor een 

gesprek over Blended Learning. Ilvy en Bing kunnen allebei niet, zij stellen zelf een nieuwe 

datum voor.  

P-schijf: hier is dit jaar niets mee gebeurd. Wil de FSR het archief hierop zetten? Sacha en/of 

Aldert kijken hiernaar.  

Informatiebijeenkomst OC's: aankomende dinsdag. Sacha kan niet, Eva en Aldert willen wel. 

Aldert geeft zichzelf en Eva op voor de bijeenkomst. 

D&D: Volgende week woensdag is er een D&D bijeenkomst aan de UvA.  

Diversiteit: 4 juli is er weer een werkgroep diversiteit. De FSR moet met drie punten komen 

waaraan een Diversity Officer moet voldoen. Ilvy en Farah zijn er 4 juli niet bij, maar willen 

wel wat insturen. Volgende week komt er een vergaderstuk hierover.  



 

Volgende week: Dirkje is iets later en Sam kan volgende week niet. Racquelle is er volgende 

week tot 16:00. De OV notulen worden in de eerste helft van de PV behandeld. Diversiteit 

moet ook in de eerste helft i.v.m. aanwezigheid Farah en Ilvy. 

Nog meer PV's nodig na volgende week? Wat speelt nog: 

• Witboek 

• Jaarverslag 

• Faculteitsreglement 

• Studentassistent 

• Vakevaluaties  

• Inwerkweek  

• Blended Learning 

• Mental Health 

• WIM 

• Huisvesting 

• Diversiteit  

Eventueel komt er in de week van 10 juli nog een extra PV, zodat er zo min mogelijk lopende 

zaken zijn in de zomer. 

Aldert sluit de vergadering om 16:25. 

Actielijst 

20170413-6: Iedereen kopieert de stukjes uit de afgelopen OC mails die betrekking hebben 

op zijn/haar dossiers in apart dossier document op de Drive, zodat dossierhouders weten wat 

er speelt op gebied van dat dossier in alle OC's. Zorg dat je een apart mapje hebt in je drive-

mapje van je dossier.  

20170616-4: O&R bespreekt de reactie van het CvB op de brief Mental Health. 

20160623-1: Jorrit stuurt een datumprikker voor PV in de inwerkweek.  

20170623-2: Jorrit schrijft een vergaderstuk over voertaal medezeggenschap. 

20170623-3: Aldert schrijft een vergaderstuk over overlappend instemmingsrecht OC-FSR. 

20170623-4: Sacha en/of Aldert kijken naar het overzetten van het FSR archief naar de P-

schijf.  

20170623-5: Aldert geeft zichzelf en Eva op voor de Informatiebijeenkomst OC's. 

 

Pro Memorie   

20160302-5: Iedereen geeft maximaal een dag voor de PV door aan de AS of ze de 

vergaderstukken uitgeprint willen hebben.        

20160405-6: De updates van de voorzitter, afgevaardigde en commissievoorzitters moeten 

uiterlijk 24 uur van tevoren verstuurd worden.       

20160426-8: Racquelle stuurt mails over OWI overleg door onder de noemer Vertrouwelijk.       

20160915-1: PR houdt intern een promotieschema bij en houdt de PV op de hoogte.       



 

20160929-6: PR groep post op vrijdag een weekupdate op de FSR Facebook, op maandag 

doen we een ‘Frisse start’ die gaat over de PV (met datum en tijd).       

20161027-1: Iedereen machtigt iemand als zij afwezig zijn bij de PV met een mail aan het 

DB.        

20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 

de CV's.       

20162112: Als de FSR FMG iets bespreekt met onderwijsdirecteuren dat relevant is voor het 

domein, moet dat worden gecommuniceerd naar de desbetreffende OC.        

20162112: Ook als je geen opmerkingen hebt over een stuk geef je dat door.       

20170117-8: Iedereen let op het feit dat OC’s soms deels Engels zijn en dus alle 

communicatie met hen in het Nederlands én Engels moet.        

20170124-1: De AS beantwoordt iedere mail dat het wordt doorgespeeld aan de 

dossierhouder en deze hierop zal antwoorden.        

20170124-2: Iedereen zet Racquelle in de CC met terugmailen.    

 

 

 

 


